
K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2016. június 23-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

95/2016. (VI.23.) sz. határozata 
 

Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása, valamint az 
óvodaátadáshoz kapcsolódó megállapodás megkötése 

 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembe vételével – megtárgyalta a Komló Városi Óvoda 
alapító okiratának módosítása című előterjesztést. 
 

1.) A Képviselő-testület a Komló Városi Óvoda – az előterjesztés 1. és 2. sz. 
mellékleteiben szereplő – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító és 
módosító okiratát elfogadja.  
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Államháztartási 
Irodája felé a változásokat jelentse át. 
 

3.) A Képviselő-testület jóváhagyja a 3. sz. melléklet szerinti – a Belvárosi Tagóvoda 
átadás-átvételéhez kapcsolódó – megállapodást és felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására.  

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
  



1. sz. melléklet  
 
Okirat száma: KVÓ-2/2016 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Komló Városi Óvoda alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Komló Városi Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. német nyelven: Kindergarten der Stadt Komló 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2012. július 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Komló Város Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 

 megnevezése székhelye 

1 
Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági 
Általános Iskola és Óvoda 

7300 Komló, Gagarin u. 4. 



3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3. 

3.2. A köznevelési intézmény fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Komló Város Önkormányzat  

3.2.2. székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény alapján. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv a gyermekek 3 éves korától 
a tankötelezettség kezdetéig biztosítja az óvodai nevelést, melynek során ellátja a 
gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, a sajátos nevelési igényű 
gyermekek integrált óvodai nevelését. A költségvetési szerv OM azonosítója: 201650.  

Az intézmény gyermekétkeztetést és munkahelyi étkeztetést biztosít tálalókonyháin. Az 
intézmény szünidei gyermekétkeztetést biztosít a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-ában foglaltak szerint a Komló Városi 
Óvodában, valamint Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája, Komló Városi Óvoda 
Hunyadi Utcai Tagóvodája, Komló Városi Óvoda Felsőszilvási Tagóvodája, Komló Városi 
Óvoda Gesztenyési Tagóvodája és a Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája 
tagintézményekben, melyek ellátása tálaló konyhán történik. 

4.3.1.  Komló Városi Óvoda (7300 Komló, Tompa M. u. 2/1.) 

Csoportok száma: 3 

A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve alapján szervezett programban 
résztvevő óvodások nevelését (német nemzetiségi óvodai nevelés) végzi. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését végzi, az óvodai 
feladat-ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermekek, fogyatékosság típusa: 

a) enyhe értelmi fogyatékosság, 
b) látássérültek (vakok, gyengénlátók), 
c) hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
d)beszédfogyatékosok, 
e) autizmus spektrum zavarral küzdők, 



f) egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdők 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezte a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20%-
kal történő túllépését. 

4.3.2.  Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája (7300 Komló, Iskola u. 39.) 

Idegen nyelvű elnevezése: Janischer Kindergarten 

Csoportok száma: 1 

A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve alapján szervezett programban 
résztvevő óvodások nevelését (német nemzetiségi óvodai nevelés) végzi. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését végzi, az óvodai 
feladat-ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermekek, fogyatékosság típusa: 

a) enyhe értelmi fogyatékosság, 
b) látássérültek (vakok, gyengénlátók), 
c) hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
d)beszédfogyatékosok, 
e) autizmus spektrum zavarral küzdők, 
f) egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdők 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezte a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20%-
kal történő túllépését. 

4.3.3.  Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodája (7300 Komló, Hunyadi u. 8-10.) 

Csoportok száma: 3 

A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve alapján szervezett programban 
résztvevő óvodások nevelését (magyar nyelvű roma/cigány kulturális nevelés) 
végzi. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését végzi, az óvodai 
feladat-ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermekek, fogyatékosság típusa: 

a) enyhe értelmi fogyatékosság, 
b) látássérültek (vakok, gyengénlátók), 
c) hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
d)beszédfogyatékosok, 
e) autizmus spektrum zavarral küzdők 
f) egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdők 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezte a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20%-
kal történő túllépését. 

4.3.4. Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája (7300 Komló, Függetlenség u. 30.) 

Csoportok száma: 3 



Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését végzi, az óvodai 
feladat-ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermekek, fogyatékosság típusa: 

a) enyhe értelmi fogyatékosság, 
b) látássérültek (vakok, gyengénlátók), 
c) hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
d)beszédfogyatékosok, 
e) autizmus spektrum zavarral küzdők 
f) egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdők 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezte a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20%-
kal történő túllépését. 

4.3.5.  Komló Városi Óvoda Felsőszilvási Tagóvodája (7300 Komló, Május 1. utca 15.) 

Idegen nyelvű elnevezése: Felsőszilvaser Kindergarten 

Csoportok száma: 2 

A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve alapján szervezett programban 
résztvevő óvodások nevelését (német nemzetiségi óvodai nevelés) végzi. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését végzi, az óvodai 
feladat-ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermekek, fogyatékosság típusa: 

a) enyhe értelmi fogyatékosság, 
b) látássérültek (vakok, gyengénlátók), 
c) hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
d)beszédfogyatékosok, 
e) autizmus spektrum zavarral küzdők, 
f) egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdők 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezte a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20%-
kal történő túllépését. 

4.3.6.  Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája (7300 Komló, Rózsa u. 9.) 

Csoportok száma: 1 

A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve alapján szervezett programban 
résztvevő óvodások nevelését (magyar nyelvű roma/cigány kulturális nevelés) 
végez. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését végzi, az óvodai 
feladat-ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermekek, fogyatékosság típusa: 

a) enyhe értelmi fogyatékosság, 
b) látássérültek (vakok, gyengénlátók), 
c) hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
d)beszédfogyatékosok, 
e) autizmus spektrum zavarral küzdők, 
f) egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdők 



Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezte a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20%-
kal történő túllépését. 

4.3.7.  Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája (7300 Komló, Jó szerencsét u. 1.) 

Csoportok száma: 4 

A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve alapján szervezett programban 
résztvevő óvodások nevelését (magyar nyelvű roma/cigány kulturális nevelés) 
végez. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését végzi, az óvodai feladat-
ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermekek, fogyatékosság típusa: 

a) enyhe értelmi fogyatékosság, 
b) mozgássérültek, 
c) látássérültek (vakok, gyengénlátók), 
d) hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
e) beszédfogyatékosok, 
f) autizmus spektrum zavarral küzdők 
g) egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdők 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezte a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20%-
kal történő túllépését. 

4.3.8.  Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája (7300 Komló, Nagyszántó u. 10.) 

Csoportok száma: 6 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését végzi, az óvodai feladat-
ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermekek, fogyatékosság típusa: 

a) enyhe értelmi fogyatékosság, 
b) értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékosság) 
c) mozgássérültek, 
d)látássérültek (vakok, gyengénlátók), 
e) hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
f) beszédfogyatékosok, 
g) autizmus spektrum zavarral küzdők, 
h)egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdők 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezte a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20%-
kal történő túllépését. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 



ellátásának szakmai feladatai 

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

7 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Komló város és Mánfa község 
közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg határozott időre a vezetőt, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet szerint. A költségvetési szerv vezetőjét Komló Város Önkormányzat 
polgármestere nevezi ki és menti fel, illetve ő gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat is 
felette. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

3 megbízási 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

4 vállalkozási 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény alapján óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók óvodai 
nevelése, a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelése 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Gazdasági szervezettel nem rendelkező 
költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait Komló Város Önkormányzat Gazdasági 
Ellátó Szervezet (7300 Komló, Városház tér 3.) látja el. 

6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 



 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 
Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi 
Tagóvodája 

7300 Komló, Iskola u. 39. 

2 
Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai 
Tagóvodája 

7300 Komló, Hunyadi u. 8-10. 

3 Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája 7300 Komló, Függetlenség u. 30. 

4 
Komló Városi Óvoda Felsőszilvási 
Tagóvodája 

7300 Komló, Május 1. utca 15. 

5 
Komló Városi Óvoda Gesztenyési 
Tagóvodája 

7300 Komló, Rózsa u. 9. 

6 Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája 7300 Komló, Jó szerencsét utca 1. 

7 
Komló Városi Óvoda Körtvélyesi 
Tagóvodája 

7300 Komló, Nagyszántó utca 10. 

 
6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Komló Városi Óvoda  75 gyermek 

2 
Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi 
Tagóvodája 

 25 gyermek 

3 
Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai 
Tagóvodája 

 75 gyermek 

4 Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája  75 gyermek 

5 Komló Városi Óvoda Felsőszilvási Tagóvodája  50 gyermek 

6 Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája  25 gyermek 

7 Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája  100 gyermek 

8 Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája  150 gyermek 
 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 
ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 
száma 

vagyon feletti rendelkezés joga 
vagy a vagyon használati joga 

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1. 3510 Rendelkezési jog: Komló Város 
Önkormányzat 100% tulajdoni 
arány,  

Vagyonkezelési jog: 
intézmény. 

óvoda 

2 7300 Komló, Iskola u. 39. 39, 2550 óvoda 

3 
7300 Komló, Hunyadi u. 8-10. 3163, 

3164 
óvoda 

4 7300 Komló, Függetlenség u. 30. 3801 óvoda 

5 7300 Komló, Május 1. utca 15. 3729/2 óvoda 

6 
7300 Komló, Rózsa u. 9. 213, 225 óvoda/ 

beépítetlen 
terület 

7 
7300 Komló, Jó szerencsét utca 
1. 

1181 óvoda 

8 7300 Komló, Nagyszántó 10. 1521/51 óvoda 



7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2013. szeptember 26. napján kelt alapító okiratát visszavonom. 
 
Kelt: Komló, 2016. június 23.  

 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Komló 
Városi Óvoda 2016. június 23. napján kelt, ……………………………………………….. napjától 
alkalmazandó KVÓ-2-MÓD/2016 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása 
szerinti tartalmának. 

Kelt:  

P.H. 

Magyar Államkincstár 

 
  



2. sz. melléklet 
 
Okirat száma: KVÓ-2-MÓD/2016 
 

Módosító okirat 
 

 A Komló Városi Óvoda Komló Város Önkormányzat által 2016. február 18. napján 
kiadott, KVÓ-1/2016 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) 
bekezdése alapján – a 95/2016. (VI. 23.) számú képviselő-testületi határozatra 
figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 4.3.6. pontjában szereplő alábbi szöveg elhagyásra kerül a 
következő alpontok sorszámának értelemszerű megváltozásával: 

4.3.6. Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvodája (7300 Komló, Templom tér 1.) 

Csoportok száma: 3 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését végzi, az óvodai 
feladat-ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermekek, fogyatékosság típusa: 

a) enyhe értelmi fogyatékosság, 
b) látássérültek (vakok, gyengénlátók), 
c) hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
d)beszédfogyatékosok, 
e) autizmus spektrum zavarral küzdők 
f) egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdők 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezte a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20%-
kal történő túllépését. 

2. Az alapító okirat 6.2. pontjának 5. sora elhagyásra kerül a következő sorok 
sorszámának értelemszerű megváltozásával:            

5 Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvodája 7300 Komló, Templom tér 1. 
 

3. Az alapító okirat 6.3. pontjának 6. sora elhagyásra kerül a következő sorok 
sorszámának értelemszerű megváltozásával:  

6 Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvodája  75 gyermek 
 

4. Az alapító okirat 6.4. pontjának 6. sora elhagyásra kerül a következő sorok 
sorszámának értelemszerű megváltozásával:  

6 

7300 Komló, Templom tér 1. 511/2 Rendelkezési jog: Komló Város 
Önkormányzat 100% tulajdoni 
arány,  

Vagyonkezelési jog: 
intézmény. 

óvoda 

 



5. Közfeladat átadással kapcsolatos rendelkezések: 

5.1. Az átadásra kerülő közfeladat megjelölése és az átadásának oka: Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 41/2016. (IV.14.) számú határozata alapján 2016. 
szeptember 1. napjától 5 éves határozott időre a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvodáját 
átadja – külön megállapodás alapján - a Pécsi Egyházmegye részére. A Komló Városi Óvoda 
Belvárosi Tagóvodáját érintően az óvodai nevelés közfeladat jövőbeni ellátását, valamint 7 fő 
óvónő, 3 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő konyhai dolgozó további 
foglalkoztatását a Pécsi Egyházmegye biztosítja.  

Az óvodai nevelés feladatának ellátásához, a működéshez szükséges ingatlanra és 
ingóságokra Komló Város Önkormányzat, mint tulajdonos és a Pécsi Egyházmegye, mint 
haszonélvező között haszonélvezeti jogot alapító megállapodás megkötésére került sor 
2016. szeptember 1. napjától 50 éves határozott időtartamra. 

5.2. Közfeladat átvevőjének 

5.2.1. megnevezése: Pécsi Egyházmegye 

5.2.2. székhelye: 7621 Pécs, Dóm tér 2.  

5.3. A kötelezettségvállalás rendje 

5.3.1. Az átadó költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és 
mértéke: 

A Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvodáját érintően az óvoda működtetéséhez és 
fenntartásához szükséges mértékig vállalható kötelezettség. 

5.3.2. Az átadó költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 

 Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvodáját érintően a kötelezettségvállalás utolsó napja 
2016. augusztus 31.  

 
Jelen módosító okiratot 2016. szeptember 01. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Komló, 2016. június 23.  

P.H. 

Polics József 
polgármester 

  



3. sz. melléklet 

Megállapodás 
Komlói Városi Óvoda Belvárosi Tagóvodája 

átadás-átvételéről 
 

amely létrejött  
egyrészről  
Komló Város Önkormányzat 
Székhely: 7300 Komló, Városház tér 3. 
Adószám: 15724100-2-02 
Törzskönyvi azonosító: 724100 
Képviseli: Polics József polgármester 
 
másrészről a 
Pécsi Egyházmegye 
Székhely: 7621 Pécs, Dóm tér 2. 
Adószám: 19942054-1-02 
Törzsszám: 19942054 
Képviseli: dr. Udvardy György megyéspüspök 
 
alulírott helyen és napon a megállapodásban foglalt feltételekkel a Komló Városi Óvoda 
Belvárosi Tagóvodája (7300 Komló, Templom tér 1.) a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC törvény alapján  

I. ellátott óvodai nevelés feladat és a  
II. tagintézmény fenntartói jogának átadás-átvétele tárgyában. 

 
Megállapodás oka: 
A Pécsi Egyházmegye a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvodája tagintézményt a 
tagintézmény kiválását követően önálló köznevelési intézményként kívánja fenntartani 2016. 
szeptember 1. napjától.  
Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás megkötését megelőzően, Komló Város 
Önkormányzat 71/2016. (V. 26.) sz. határozata alapján, a Belvárosi Tagóvoda átadására 
vonatkozóan köznevelési szerződést kötöttek.  
 
Megállapodás tárgya: 
A Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvodája fenntartói jogának átadása Komló Város 
Önkormányzat, mint Átadó részéről a Pécsi Egyházmegye, mint Átvevő részére.  
A tagintézmény átadás-átvételének megfelelően 2016. szeptember 1. napjától a tagóvoda 
önálló köznevelési intézményként fog működni. A tagintézménnyel kapcsolatos feladatok 
ellátását, valamint a fenntartói jogokat és kötelezettségeket az átvevő veszi át.  
 

1. Átvevő 2016. szeptember 1. napjától a tagintézményt – a megkötött köznevelési 
szerződés alapján – 5 éves időtartamra átveszi. 

2. A közalkalmazottak száma a feladat-ellátási helyen változatlan marad. Átvevő vállalja, 
hogy az átadásra kerülő tagóvoda személyi állományát az alábbiak szerint átveszi: 7 fő 
óvónő, 3 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő konyhai dolgozó. Átvevő a 
foglalkoztatott közalkalmazottak közül azokat, akik a fenntartó alkalmazásában 



kívánnak állni,  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben 
foglaltaknak megfelelően átveszi és munkavállalóként tovább foglalkoztatja. 

3. Felek megállapodnak abban, hogy a Komló Városi Óvoda alapító okiratában a 
tagintézmény feladatainak átadása okán bekövetkezett változások Magyar 
Államkincstárnál történő átvezetéséről gondoskodnak.  

4. Az intézmény átadás-átvételéhez kapcsolódó jogviszonyok tekintetében az 
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az Államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (12.31) Korm. rendelet, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

5. A tagintézmény 2016. augusztus 31-i fordulónappal elkészülő leltárban lévő teljes 
ingó vagyon tulajdonjogát Átadó átadja, Átvevő pedig átveszi. A Belvárosi Tagóvoda 
használatában lévő ingó- és ingatlan vagyon nem változik. Az ingók a Pécsi 
Egyházmegye tulajdonába kerülnek azzal, hogy a feladat visszavétele esetén az 
Átvevő a tulajdonba vett eszközöket az átvételkor készített leltár szerinti 
mennyiségben és minőségben visszaadja, vagy ha ez nem lehetséges, értéküket 
megtéríti vagy azzal egyenértékű eszközt szolgáltat.  

Átadó a tulajdonában álló nevelési intézménynek (óvodának) helyt adó 511/2. hrsz. 
alatt felvett, természetben a Komló, Templom tér 1. sz. alatti ingatlan használatát – a 
megkötött haszonélvezeti jogot alapító megállapodás alapján - köznevelési feladat 
ellátásának céljával haszonélvezeti jog címén Átvevőnek - mint haszonélvezőnek- 
2016. szeptember 1. napjától 50 éves határozott időtartamra átadja.  

6. Felek megállapodnak abban, hogy a tagintézmény átadásával összefüggő pénzügyi 
elszámolás Átadó és Átvevő között a hatályos jogszabályi rendelkezések és e 
megállapodásban foglaltaknak megfelelően kerül végrehajtásra. 

7. Felek megállapodnak abban, hogy Átvevő az átvállalt óvodai nevelési feladatra az 
állami támogatást az átadás időpontjától közvetlenül igényelje meg. Átadó az átadás 
időpontjáig igényelt állami támogatás elszámolását elvégzi. Az elszámolás az Átadó 
zárszámadási rendeletének elfogadását követően, de legkésőbb a tárgyévet követő 
május hó 31-ig történik. Szerződő Felek rögzítik, hogy az óvoda működéséhez 
kapcsolódóan felmerült költségek az ingatlan és az ingók birtokba adása időpontjáig 
Átadót, azt követően Átvevőt terhelik. 

8. Az intézmény finanszírozása 2016. szeptember 1. napjától az Átvevő kincstári 
rendszerében történik. Az intézmény pénzügyi gazdálkodási feladatainak ellátásáról 
2016. szeptember 1. napjától Átvevő gondoskodik. 

9. A Felek megállapodnak abban, hogy az Átvevő fenntartásába kerülő tagintézmény 
zavartalan működése érdekében minden szükséges intézkedést megtesznek, így 
különösen Felek megállapodnak az alábbiakról: 

a.) az Átadó fenntartó: 

ab.) Az Átadó az intézmény működtetéséhez szükséges berendezési és felszerelési 
tárgyakat, technikai eszközöket, egyéb ingóságokat rendeltetésszerűen alkalmas 
állapotban, részletes leltár szerint adja át. A birtokbaadáskor a Szerződő felek 



részletesen rögzítik az ingatlan műszaki állapotát valamint a közüzemi mérőóra 
állásokat.  

ac.) A birtokbaadás időpontjában átadja az átvevő részére az ingatlanra vonatkozó 
terveket, műszaki dokumentációt, engedélyeket valamint a berendezések (műszaki, 
informatikai, kommunikációs eszközök) meglévő használati utasításait, 
garancialeveleket, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítetteknek megfelelően. 
 
ad.) Vállalja, hogy segíti az Átvevőt a tagintézmény fenntartói jogának átadásában és 
átvételében. 
 
b.) az Átvevő fenntartó:  

ba.) Vállalja, hogy a szerződés aláírását követően 2016. augusztus 22-ig a működési 
engedélyt megszerzi és azt az Átadó részére haladéktalanul bemutatja. Felek vállalják, 
hogy a működési engedély megszerzési eljárás folyamatában egymás részére minden 
segítséget biztosítva együttműködnek. A működési engedély megszerzésével járó 
költségek Átvevőt terhelik.  

bb.) Vállalja, hogy a megállapodásban foglaltaknak megfelelően a tagintézményben az 
foglalkoztatottakat átveszi, 

bc.) Vállalja, hogy a birtokbavétel időpontját követően új szerződéseket köt a 
szolgáltatókkal.  Szerződő felek rögzítik, hogy a Tulajdonosnak a Komló Városi 
Óvoda Belvárosi Tagóvodája villamos-energia ellátására 2016. december 31. napjáig 
közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött határozott idejű kereskedelmi szerződése 
van érvényben az MVM Partner Zrt.-vel. Átvevő vállalja, hogy haszonélvezeti jog 
megszerzését követően 2016. december 31. napjáig új szerződést más 
közszolgáltatóval a villamos-energia ellátásra vonatkozóan nem köthet, és a Komló 
Városi Óvoda intézmény által továbbszámlázott költségeket fizetési határidőn belül 
teljesíti.  

 
11. Átvevő a hatályban lévő szerződések jogfolytonosságát biztosítja. 
 
12. Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő, bárminemű jogvitájuk 
eldöntésére kikötik a Komlói Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 
 
13. Jelen megállapodásból 4 eredeti példány kerül aláírásra, melyből kettő példány Átadót, 
kettő példány Átvevőt illeti meg. 
 
14. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXXIX. törvény, illetve az 
ehhez kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 
Komló, 2016………………………..  
 
 
 
Komló Város Önkormányzata    Pécsi Egyházmegye 
Polics József  polgármester    Dr. Udvardy György megyéspüspök 
            mint Átadó           mint Átvevő 


